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1
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Katariina Kiviniemi Birgersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
3
Föregående protokoll
Genomgång av protokoll från 2014-03-24.
4
IBG organisation
Margareta Krabbe informerade om att Maria Wilén erbjudits anställning som biomedicinsk analytiker
(BMA) vid BMC efter Anne-Maj Gustafsson, som avgår med pension fr o m oktober 2014. Maria
arbetar tillsammans med Anne-Maj under sommaren.
Efter ledighet för annan anställning har Ylva Adolfsson meddelat att hon är tillbaka vid IBG den 1
augusti.
5
Antagning höstens program och kurser
Genomgång av sök- samt antagningssiffror inför höstens program och kurser, vilka visar på en tydlig
ökning av både sökande och antalet antagna. Sökande från 35 länder, varav 20 länder utanför EU.
Bedömning av sökande från den nationella omgången pågår nu.
6
Ekonomi, uppdatering av läget inför halvårsbokslutet
Genomgång av dokumentet kursekonomi 2014, med uppdatering över aktuella siffror den 8 maj.
7
IBG Inköp och förnyelse av labutrustning vid tre campus
Dokumentet med inskickade önskemål om inköp finns nu hos Jan Ekström som tar in offerter. Akuta
saker och mindre inköp är redan gjorda, däremot måste en prioritering av stora investeringar göras.
Margareta Krabbe har äskat särskilda medel för upprustning av lab på Gotland. En komplett lista över
önskemålen skickas ut till studierektorerna.
8
Meddelanden
a)
Margareta Krabbe informerade om att planering pågår inför kandidatavslutning den 6
juni och masteravslutning den 11 juni. Rektor anordnar dessutom en central avslutning för mastrar den
9 juni. Planeringsarbetet för mottagning av höstens nya studenter har också påbörjats. 28 maj hålls en
industrieftermiddag för bioteknik på BMC.
b)
Ingela Frost meddelade att ett möte med prefekter, ställföreträdande prefekter och studierektorer
vid IOB och IEG hållits, gällande kurser och större kursmoment där bemanningen var oklar. Ett bra
möte med bra resultat. Arbetet med kursplanerevidering är snart klart. Håkan Rydin har sökt
utvecklingsmedel för utveckling av fem av våra masterprogram, beslut ska komma före sommaren.

c)
Eva Damm undrade över årets lärardagar. Förslag till punkter under lärardagarna den 19 - 21
augusti vid Rånäs Slott: Hur aktiverar vi våra studenter, examination. Eva har gjort en
sammanställning över hur utbytesstudenter 2012 - 2013 klarat sig, med bra resultat. Varit på en
konferens gällande studenter från mindre studievana miljöer.
d)
BÄR meddelade att de kommer att få mindre bidrag från studentkåren än tidigare. Den
information som ges av BÄR ges också på engelska. IBG har deltagit vid utbildningstillfället för nya
doktorander. Katarina Andreasen informerade om DiaNa-arbetet, Margareta Krabbe informerade om
IBGs arbete. Information och instruktioner för kursledare, lärare och doktorander finns också på
engelska på IBGs hemsida. På kurser i studentportalen saknas ibland namn på doktorander som deltar
i undervisningen. Ingela Frost har deltagit vid en exit-kurs för doktorander och informerat om vikten
av att meritera sig pedagogiskt. Framkom att det är lång väntetid till kurs i pedagogisk
grundutbildning. Viktigt med praktisk information för nya lärare och doktorander från IBG,
säkerhetsgenomgång för doktorander/amanuenser om vad som gäller på lab är också ett viktigt
moment.
9
Övriga ärenden
Ingela Frost informerade från TUR, om seminarium som ges i höst, bland annat ett gällande aktiv
studentmedverkan.
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